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Sammanfattning  
Att bedöma hur mycket resurser man ska lägga på ett uppdrag är inte alltid lätt. Det finns åtskilliga 
metoder att på ett kvalificerat sätt ställa upp ett anbud och en prognos på vad uppdraget kommer 
att kosta, en av dessa metoder är erfarenhetsåterkoppling. Med hjälp av erfarenhetsåterkoppling 
finns det möjlighet att lokalisera nyckeltal som är utslagsgivande för anbudsprocessen. Dessa 
nyckeltal är givande att känna till innan anbudet läggs fram för att veta om uppdraget är lönsamt i 
den nuvarande formen eller behöver justeras. För entreprenörer finns det hjälpmedel som till 
exempel ÅF:s lilla prisbok, men för konsulter så saknas till viss del hjälpmedel. En del konsulter jobbar 
med individuell erfarenhetsåterkoppling men det krävs ofta några år i branschen för att skapa sig den 
erfarenhet som behövs. Dessutom har företagets övriga medarbetare sällan möjlighet att ta del av 
denna information på ett smidigt sätt. Syftet med examensarbetet var därför att sammanställa en 
erfarenhetsbank av tidigare färdigställda uppdrag och utveckla nyckeltal som kan användas till 
framtida anbudsförfrågningar. De frågeställningar som tagits fram för detta examensarbete var: 

 Vilka nyckeltal är relevanta för kommande anbud?  
 Finns det korrelation och samband mellan dessa nyckeltal samt hur påverkas nyckeltalen av 

parametrarna? 
 Vilken typ av uppdrag ger störst marginal, utifrån projekteringsfas, objekttyp, teknisk 

komplexitet och huruvida det var en om- eller nybyggnad? 

Examensarbetet behandlar erfarenhetsåterkoppling från ett konsultperspektiv inom 
projekteringsskedet i byggprocessen. De resultat som framtagits har gjorts med hjälp av Tyréns 
interna ekonomisystem och en enkätundersökning där uppdragsansvariga fick svara på frågor om 
sina uppdrag. Undersökningen resulterade i ett antal samband som visar på hur parametrar som 
objekttyp, teknisk komplexitet och bruttoarea påverkar uppdragets totala tid, marginal, mm. 
Dessutom utvecklades ett anbudsvektyg som kan användas som en indikation för kommande anbud.  

De slutsatser som kunnat göras i examensarbetet är bland annat att parametern tekniska 
komplexitet har en stor inverkan på tre av fyra nyckeltal marginal, total tid och TPR. För ekonomisk 
marginal hade varken objekttyper eller projekteringsfas lika stor inverkan på det den slutliga 
marginalen. Det visade sig även att om- och nybyggnation hade stor inverkan på de fyra nyckeltalen 
TPR, marginal, total tid och TPm2. 
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Abstract 
Determining how much time and resources ought to be committed on a certain project is not an easy 
task. There are several of different methods that can be used achieve a solid approximation for a 
tender, and one of these is by using experience feedback. It is possible, through the use of 
experience feedback, to construct key ratios based on previously completed project. These key ratios 
could then be of significant help in upcoming tender process. For estimating the construction cost, 
builders can use tools such as ÅF:s lilla prisbok. But these types of tools are not as common practice 
for the consultants planning the construction. This leads us to the purpose of this thesis, which is to 
collect and set up a database of previously completed projects and from this database develop key 
ratios that can be used in upcoming tenders. The questions posed by this report was: 

 Which key ratios are most relevant for upcoming tenders? 
 Are there any correlations and connections between these key ratios and how are these key 

ratios affected by the parameters?  
 Which type of project generates the greatest financial margin, based on design phase, the 

type of object that was designed, technical complexity and whether the project is a new 
construction or a reconstruction. 

This thesis looks at experience feedback from the perspective of a consultant firm working with the 
planning of buildings and infrastructure. All the results were collected through the use of Tyréns 
internal economy system as well as a survey were project leaders had to answer questions about the 
project that they had been in charge of. This investigation resulted in a number of correlations and 
connections that showed how certain parameters such as technical complexity affected the project 
total time, profit and so on. A tender approximation tool was created based on data gathered from 
previously finished projects.  

Finally, the conclusions that were drawn in this report was, among other things, that the level of 
technical complexity has a significant effect on three of the four key ratios analysed in this report. 
These three key ratios were financial margin, total time and time per design plan. The financial 
margin was not affected by neither the type of object that were designed nor the phase of the design 
process. The report also concludes that all four key ratios were considerably affected by whether the 
project is a new construction or a reconstruction. 
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Ordlista 
 

TPR               =  Tid per ritning, timmar/ritningar 

PX                 =  Ekonomisystem hos Tyréns 

TyrA             =  Tyréns egna uppdrags system  

Parametrar =  Variabel till en ekvation. 

Nyckeltal     =  Tal som används för att jämföra och analysera ett företags olika verksamheter och 
processer. 
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1. Inledning 
I detta kapitel förklaras bakgrunden, syfte och frågeställning, målformulering och avgränsningar. 
Detta är för att få en tydligare bild av examensarbetets innehåll och varför det finns ett intresse att 
skriva om ämnet. 

1.1 Bakgrund 
Anbudet är en av de mest avgörande processerna som avgör om man får ett uppdrag eller om det 
går till en konkurrent. Därför är anbudets precision mycket viktig för att man ska kunna upprätthålla 
en konkurrenskraftig verksamhet och så gott som möjligt hålla de ramar som bestämts med kunden. 
Det är inte alltid lätt att veta vad de slutgiltiga kostnaderna kommer att landa på i form av löner och 
resurser innan man startar ett nytt uppdrag. Om resursprognosen för ett uppdrag inte är tillräckligt 
utförlig kan kostnaderna fluktuera och påverka allt ifrån kundrelationer, produktivitet och ekonomisk 
marginal. För projektörer görs denna resursprognos baserat på tidigare erfarenheter och känsla för 
marknadsläget. Idag finns det inget vedertaget indikationsverktyg för projekteringen. Ett sådant 
verktyg finns dock för byggnadsentreprenörer, ÅF:s lilla prisbok. Svensk Byggtjänst beskriver ÅF:s lilla 
prisbok som en vägvisare för byggets tidiga skeden. Vidare klargör Svensk Byggtjänst att det krävs 
mer detaljerad kostnadsinformation för de senare skedena av projekteringen. (Byggtjänst bokhandel, 
2019) 

Den ekonomiska planeringen och resursplaneringen är extremt viktiga i de tidiga skedena, inte minst 
för projektörerna men också för hela byggprojektet från idé hela vägen till förvaltningen. Om 
projekteringen inte blir tillfredställande kan det leda till ökade kostnader i produktionen. Detta 
koncept beskrivs med följande figur (Révai, 2012). 

 

Figur 1:1 Möjlighet att påverka ett byggprojekt 
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Vidare förklarar Révai att det därför är mycket viktigt att man ger projektörerna tillräckligt med 
resurser, i form av tid och arvode. Det krävs många tidskrävande analyser och beräkningar innan 
färdigställda handlingar kan levereras. För att ens ha möjlighet att genomföra en god projektering är 
det absolut väsentligt att uppdraget ges rimliga tidsramar. En annan viktig aspekt för att möjliggöra 
en bra projektering är arvodet. Motivationen är mycket viktigt för en projektörs arbetsprestation. För 
att undvika ett svagt engagemang bör även en rimlig ersättningsnivå sättas. Det är därför mer 
lönsamt att investera mer i en väl genomförd projektering för att undvika risken att kostsamma 
problem uppstår i produktionen. Speciellt med tanke på att projektörens arvode utgör en liten del av 
den totala projektkostnaden. (Révai, 2012) 

För att öka precisionen och göra anbudsprocessen smidigare för projektörer vill vi utveckla en 
databas av nyckeltal som kan användas som ett anbudverktyg. En organiserad och 
företagsgemensam databas av dessa nyckeltal är mycket ovanlig i dagens byggbransch. Trots att det 
finns många uppdrag som utförts under liknande förhållanden som tidigare uppdrag utnyttjas inte 
dessa erfarenheter. Erfarenheterna hanteras på olika sätt inom företaget och nyttjas då endast till en 
mindre grad. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna rapport är att utveckla en sammanställning av nyckeltal som kan användas för att 
öka anbudets precision i framtiden. Så väl som få en djupare förståelse för hur nyckeltalen och andra 
parametrar relaterar varandra. 

- Vilka nyckeltal är relevanta för kommande anbud?  

- Finns det korrelation och samband mellan dessa nyckeltal samt hur påverkas nyckeltalen av 
parametrarna? 

- Vilken typ av uppdrag ger störst marginal, utifrån projekteringsfas, objekttyp, teknisk komplexitet 
och huruvida det var en om- eller nybyggnad? 

1.3 Målformulering 
Målet är att sammanställa relevanta nyckeltal utifrån parametrar från tidigare uppdrag i en databas, 
med avsikt att identifiera samband och trender för hur de olika parametrarna påverkar nyckeltalen.  

Målet är även att kategorisera uppdragen efter kategorier som objekttyp, projektfas, mm, för att 
sedan kunna jämföra dem med avseende på marginal. Avsikten med detta är att kunna besvara 
vilken “typ” av uppdrag som genererar störst vinst.  

Denna undersökning har också som mål att utveckla den lilla prisboken för projektörer. Vilket 
innebär att det här examensarbetet ska resultera i ett anbudsverktyg som kan ge tydliga indikationer 
för total tid, marginal, mm. Baserat på parametrar som projekteringsfas, teknisk komplexitet, 
objekttyp, bruttoarea osv ska man enkelt kunna få ut ungefärliga förväntade värden för tid/ritning, 
marginal, total tid och tid/m2. 

1.4 Avgränsningar 
De uppdrag som granskas i denna undersökning har avgränsats med avseende på bland annat 
geografisk placering, avdelningsområde och slutförandetid. De uppdrag som behandlats är uppdrag 
utförda av Tyréns konstruktionsavdelning och samtliga uppdrag bedrevs inom Stockholmsregionen. 
Uppdrag som slutfördes efter 2017 inkluderades i examensarbetet, med ett fåtal undantag då 
uppdraget sågs vara relevanta för examensarbetet. Listan för vilka objekttyper som behandlades 
avgränsades för att endast inkludera de objekttyper som var mest vanligt förekommande. 
Projekteringsfaserna avgränsas på samma sätt som objekttyperna för att ta fram de uppdragstyper 
som var mest högfrekventa. Studien kommer inte att behandla hur fördelningen av bemanningen såg 
ut på uppdragen, det vill säga vilka personer som jobbar på de olika uppdragen.   
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2. Metod 
I följande kapitel behandlas de metodvalen som gjorts i detta examensarbete. Dessa metoder har 
valts ut för att på bästa möjliga sätt uppfylla arbetets syfte och besvara frågeställningarna. 

2.1 Litteraturstudie 
För att grunda arbetet i fakta gjordes en litteraturstudie inom ämnet. Den facklitteratur som 
granskades var huvudsakligen vetenskapliga artiklar och rapporter. Litteraturstudien gjordes av två 
anledningar. Först och främst, för att etablera kunskap inom ämnesområdet, för att senare kunna 
dra informerade slutsatser. För det andra, att kontrollera arbetets originalitet genom att undersöka 
om liknande studier gjorts inom samma ämne. Se under rubriken referenser för att ta del av den 
litteratur som har ingått i rapporten. 

2.2 Uthämtade data från ekonomisystemet 
Tyréns anbudssystem TyrA är det första steget i ett projekt. Tyréns beskriver själva detta system på 
sin hemsida enligt följande. 

“Vårt arbetssätt, TyrA, är ett interaktivt arbetsverktyg unikt för våra uppdrag vilket ger våra 
medarbetare kontroll och stöd genom hela uppdragsprocessen. TyrA används för att strukturera 
uppdraget samt säkerställa rätt kvalitet till kund, uppfylla lagkrav och Tyréns egna mål. I alla uppdrag 
görs en riskanalys som bygger på metodiken i ISO 31000. TyrA innehåller tydliga rutinbeskrivningar 
för olika uppdragstyper som säkerställer att egenkontroll och granskning utförs i uppdragen, detta 
för att säkerställa kvaliteten i våra leveranser.” (Tyréns AB, 2019) 

När anbudsprocessen är färdigställd överförs arbetsprocessen till ekonomisystemet PX. I PX samlas 
information som är relevant för uppdragets arbetsprocess. Den information som finns i PX och som 
är relevant för detta examensarbete är uppdragets ekonomiska marginal och den totala tiden för 
uppdraget. Marginalen är ett av de nyckeltal som analyseras i detta examensarbete och det enklaste 
sättet att hämta denna information var via ekonomisystemet PX. Den totala tiden utvinns lättast av 
varje individuell uppdragsansvarig med anledning av att uppdraget kan innefatta flera 
projekteringsfaser som har olika tidfördelning.   

2.3 Enkätundersökningar 
Informationen som utvanns från Tyréns ekonomisystem PX kompletterades med enkäter som 
skickades ut till uppdragsansvariga. Målet med enkäterna var att utvinna specifik data och 
utformades därför med tydlig struktur. Enkätens struktur och utformning kan ses i Bilaga 1. 

Fördelarna med att göra en enkätundersökning i detta examensarbete är att informationen som 
kommer att samlas in har exakta svar. Informationen som samlas in kan kallas för “hård data” då de 
medverkande får exakta svarsalternativ. En annan fördel är att de medverkande inte kommer att bli 
påverkade lika lätt som de hade kunnat blivit under en intervju. (Statistiska Centralbyrån, 2019) 
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3. Nulägesbeskrivning  
I detta kapitel ges en beskrivning av företaget Tyréns och hur examensarbetets förutsättningar sätt 
ut. 

3.1 Tyréns organisation 
Tyréns är ett internationellt byggkonsultföretag med ca 2700 anställda som är verksamma i Sverige, 
England, Estland, Danmark och Litauen. Tyréns arbetar inom olika sektorer: byggnader, industri, 
infrastruktur, klimat och miljö, samhällsplanering och vatten. Tyréns drivs av ledorden öppenhet, 
nyfikenhet och samspel. Dessa ledord speglas i företaget som är aktivt i samhällsfrågor och är 
medlem i bland annat Transparency International som är en organisation som arbetar för ökad 
transparens samt minskad korruption i privat och offentlig sektor. Andra organisationer som Tyréns 
stödjer är SOS Barnbyar, Barnens Regnskog och WASSUP. Under våren 2019 rankades Tyréns som 
den sjunde bästa arbetsplatsen på Great place to work:s lista över Sveriges bästa arbetsplatser i 
kategorin stora organisationer (250 eller fler medarbetare). (Tyréns AB, 2019) (Great Place To Work, 
2019) 

3.1.1 Sven Tyrén  
Företaget Tyréns grundades av Sven Tyrén 1942. Sven var en byggnadskonstruktör som bland annat 
var med i gruppen HALTH som under 50-talet utredde frågan "hur ändamålsenliga bygghandlingar 
ska se ut". 1958 resulterade den utredningen i omfattande förslag till standardisering av 
konstruktörernas symboler och uttrycksmedel. Utredningen utfördes på Tyréns och tog tre år att 
färdigställa. Idag drivs Tyréns dels av Sven Tyrén’s stiftelse som bildades 1976. Stiftelsen finansierar 
årligen ett antal projekt, doktorander och adjungerade professorer för forskning och utveckling inom 
sektorn. (Tyréns AB, 2019) 

3.1.2 TryEngine  
Tyréns är ett företag som skapar nya plattformar inom BIM modellering, ett exempel på detta är 
TyrEngine som Tyréns varit med och skapat för att förenkla visualiseringen för kunder och berörda 
parter. Tyréns beskriver själva TyrEngine som en form av dataspel där användaren kan röra sig i 
programmet för att se verklighetstrogna vyer i 3D. (Tyréns AB, 2019) 

3.1.3 Jämställdhet och nyanlända 
Tyréns som företag lägger stor vikt på jämställdhet. Fokuset på jämställdhet visas bland annat i 
arbetet med att jobba aktivt med en jämställd rekrytering, men med fokus på rätt kompetens och 
personlighet. Med ett långsiktigt mål att ha en helt jämställd arbetsplats i framtiden. I dagsläget så är 
39 procent av medarbetarna på Tyréns kvinnor och andelen kvinnliga chefer ligger på 35 procent. För 
att uppnå målet med en helt jämställd arbetsplats så jobbar man med att vara en attraktiv 
arbetsgivare med flexibla arbetstider och bra utvecklingsmöjligheter. 

Tyréns har även ett samarbete med Arbetsförmedlingen där man varje år har som mål att anställa 
minst 10 nyanlända ingenjörer som kommit till Sverige. De nationella programmen som Tyréns är 
med i är ”Korta vägen” och ”Sverige tillsammans”. (Tyréns AB, 2019)  
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3.2 Examensarbetes förutsättningar 
Examensarbetet bedrivs främst från KTH:s lokaler och Tyréns huvudkontor i Sverige vid Slussen. 
Tyréns bidrog med en handledare som har bred kunskap inom konstruktion och ett stort intresse för 
ekonomiska nyckeltal. Tyréns handledare tillhandahöll examensarbetet med den data och 
information som behövdes från deras interna datasystem. Examensarbetet utfördes på Tyréns 
konstruktionsavdelningen. De uppdrag som behandlades i undersökningen var alla utförda på 
konstruktionsavdelningen. Möjligheten att utföra stora delar av arbetet på tilldelade arbetsplatser på 
Tyréns huvudkontor var givande då det hela tiden fanns möjlighet att ta kontakt med Tyréns 
medarbetare som har bidragit med givande feedback över arbetets gång. Det har även funnits 
möjlighet att vara med på företagsaktiviteter för att knyta nya kontakter och få en större insyn i 
företaget. 
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4. Teoretisk referensram  
I detta kapitel så ges en översikt av den tidigare insamlade kunskaper inom området. Här behandlas 
de olika värdena som detta examensarbete behandlar. 

4.1 Nyckeltal 
För att göra en grundlig jämförelse av olika företag används ofta nyckeltal hellre än att endast 
jämföra bokslutsresultaten. Men nyckeltal används inte bara för att jämföra olika företag med 
varandra. De används även internt för att fatta beslut om ekonomiska förändringar och analyser. 
Med hjälp av dessa nyckeltalsanalyser kan företag optimera sina processer. (Vismaspcs, 2019) 

4.1.1 Marginal 
“Marginalen eller bruttovinsten som den också kallas är ett lönsamhetsmått och visar hur bra det har 
gått för företaget, en varugrupp, vara etc.” (Expowera, 2019) 

Marginal uttrycks i procent och beräknas enligt följande formel:  
Marginal = (Försäljningspris-Kostnader) / Försäljningspris*100. 
Marginal hämtas från ekonomisystemet PX och kommer sammanställas i en Excel fil. 

I detta examensarbete kommer marginal användas som ett nyckeltal för att kunna jämföra olika 
uppdrag med varandra. Detta görs bland annat för att kunna se vilka sorter av uppdrag som är mest 
lönsamma att utföra. Marginalen kommer även att kunna användas för att jämföra 
projekteringsfaser och objekttyper med varandra. I rapporten kommer begreppet marginal att alltid 
syfta till den ekonomiska marginalen som förklarats ovan.  

4.1.2 Total antal timmar  
För alla uppdrag som utförs registrerar man hur många timmar det tog att genomföra uppdraget. 
Total antal timmar ses som den sammanlagda tiden som samtliga medarbetare i ett uppdrag har 
spenderat i det specifika uppdraget. Den totala tiden kommer även att fördelas upp i ett uppdrag om 
uppdraget innehåller mer än en projekteringsfas. Det totala antalet timmar är inte ett mått på hur 
effektivt ett uppdrag har genomförts utan mer en indikation för uppdragets omfattning. Parametern 
påverkar en väsentlig del av de övriga nyckeltalen. Tiden för ett projekt påverkar kostnadsmassan, 
löner och resursförbrukning. 

4.1.3 Antal ritningar 
I byggprocessen är en av projektörens huvudsakliga arbetsroller att förse byggentreprenören med 
ritningar, beskrivningar och andra tekniska dokument. Dessa levereras ofta i form av 
systemhandlingar som används i anbudkalkyleringen samt bygghandlingar som används i 
produktionen. Dessa handlingar innefattar allt från rapporter, beskrivningar och framförallt ritningar.  

Tyréns är ett konsultföretag som producerar ritningar till sina kunder. Parametern antal ritningar 
används som ett mått på uppdragets omfattning. Uppdragens omfattning är viktig att ha i åtanke 
eftersom de kan variera allt från totalprojektering till mindre delmoment. Antalet ritningar kan också 
variera beroende på den tekniska komplexiteten och vilken typ av projekteringsfas som uppdraget 
innefattar. 
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4.1.4 Timmar per ritningar, TPR 
Timmar per ritning eller tid per ritning (TPR) kan ses som ett mått för att se hur hög produktiviteten 
har varit för ett uppdrag. Statistiska Centralbyrån beskriver produktivitet som relationen mellan 
resultatet av en verksamhet och den insats eller ansträngning som gjorts. För en projekteringskonsult 
som Tyréns kan verksamhetens resultat ses som de ritningar som levereras till kunden medans 
insatsen eller ansträngningen då är den spenderade arbetstiden. Produktiviteten är ekonomiskt sett 
mycket viktig för konsultföretag då deras tjänster ofta säljs med ett timpris. Det är också intressant 
ur ett planeringsperspektiv, att kunna se hur lång tid det tar att färdigställa ett visst antal ritningar 
efter givna förutsättningar. (Gustafson & Hansson, 2019) 

För denna undersökning har TPR varit ett av de mest centrala nyckeltalen. Det huvudsakliga arbetet 
som Tyréns konstruktionsavdelning gör är att producera ritningar. Självfallet spenderas inte all tid i 
ett projekt på att ta fram själva ritningarna. Många uppdrag genomförs med olika arbetssätt som 
innebär att tiden som spenderas på en specifik aktivitet kan variera stort. Av denna anledning 
behandlas endast uppdrag där alla ritningar har färdigställts och levererats till kunden. 

4.1.5 Teknisk komplexitet 
Under projekteringen av ett byggnadsobjekt är finns det många aspekter att beakta. Stomsystemets 
hållfasthet är inte det enda man måste ta hänsyn till. Som projektör ansvarar man även för att 
minimera arbetsmiljöproblem under byggproduktionen samt för miljön i den färdiga byggnaden 
(Révai 2012). Aspekter som dessa bidrar till hur tekniskt komplex ett uppdrag blir, vilket i sin tur 
påverkar hur lång tid och hur mycket resurser uppdraget kräver. Denna tekniska komplexitet är en 
viktig faktor som kan variera en hel del och har stor påverkan på uppdragets resurskrav. (Révai, 2012, 
s. 348) 

I denna rapport har teknisk komplexitet för ett uppdrag bedömts på en skala från ett till tre. Denna 
skala är ordnad så att 1=låg, 2=medel och 3=hög teknisk komplexitet. Definitionen av vad teknisk 
komplexitet förklaras således att ett uppdrag med låg teknisk komplexitet inte kräver någon 
egenstudie eller kontakt med externa experter. Exempel på ett sådant uppdrag är en nybyggnation 
av ett bostadshus som inte kräver några ovanliga tekniska lösningar för system eller lastberäkningar 
för komplicerade laster. Ett uppdrag med hög teknisk komplexitet behöver en omfattande 
egenstudie, mycket kontakt med ett antal utanförstående eller interna experter och kan behöva 
genomgå omprojektering. Exempel på ett sådant uppdrag är en ombyggnation av ett kontor där de 
nya lasterna måste anpassas efter till exempel en tunnel som går under byggnaden. Då det kan 
behövas nya typer av balkar som inte tidigare använts och det behövs ta in externa experter för att 
klara beräkningarna. Men det kan även behövas geologer för att säkerställa markförhållandena. 
Denna bedömning gjordes av de tillfrågade uppdragsansvariga.  
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4.1.6 Projekteringsfaser  
Traditionellt sett delas projekteringen för ett byggnadsprojekt in ett tre olika faser. Dessa faser är 
gestaltning, systemutformning och detaljutformning. Faserna för projekteringen namnges efter och 
karakteriseras av de handlingar som upprättas under arbetet i fasen. I sin bok Byggprocessen 
illustrerar och beskriver Uno Nordstrand denna modell enligt följande: 

 

Figur 4:1 Projekteringens tre skeden och resultat (Nordstrand, 2008)  

“Med utgångspunkt i byggnadsprogrammet utformas byggnaden i stort genom gestaltningen, som 
resulterar i så kallade förslagsritningar. Därefter fastställs bärande konstruktionssystem, 

installationssystem med mera under den så kallade systemutformningen. Resultatet visas på 
systemhandlingar. Slutligen görs en detaljutformning av byggnaden, som nu redovisas i beskrivningar 

och på ritningar i form av bygghandlingar.” (Nordstrand, 2008, s. 78) 

Denna modell är något utdaterad då Nordstrand själv skriver i 2008 att utredningar och gestaltning 
redan då börjat överlappa mer och mer. Idag är det mer vanligt att man refererar till dessa som 
utredning och programskede. Där det tidiga utredningsskedet resulterar i mer fristående rapporter 
och programskedet resulterar i programhandlingar. I denna rapport används den nyare uppdelningen 
av projekteringsfaser eftersom den är mer anpassad till Tyréns arbetssätt och hur deras 
arbetsmoment och arbetsprocesser skiljer sig mellan de olika faserna. 

Utredning och rapporter är de första momenten som utförs innan man går vidare med ett uppdrag. 
Utredningar görs på uppdrag av beställaren för att ta reda på hur behovet och möjligheterna ser ut 
för projektet samt om projektet ska fortgå eller avslutas. Det som projektören levererar till 
beställaren är rapporter på de utredningar som beställaren har efterfrågat. Utredningarna kan till 
exempel handla om ett golvbjälklag kan bära upp en extra last eller om en grund behöver pålas. 
(Akademiska Hus , 2019) 

Programskedet avslutas med upprättandet av programhandlingarna, som kan ses som en översiktlig 
och preliminär kravbild. Här fattas grundläggande beslut rörande byggnadens tekniska standarder, 
byggnadens storlek och byggnadens utformning. Dessutom fattas beslut rörande var på tomten 
byggnaden ska stå, hur både yttre och inre kommunikationer ska anordnas, var entréerna ska 
placeras, osv. Här upprättas inga färdiga ritningar, endast förslagsskisser som används för att granska 
och jämföra olika alternativ för utformningen. Programhandlingarna utförs oftast i mindre grupper av 
mer erfarna konsulter som har ett nära samarbete med arkitekten. 

Systemskedet är då byggnadens olika system utformas och fastställs utifrån de specifikationer som 
etablerades i programhandlingarna. Dessa system innefattar allt från stomme till de olika 
installationssystemen. Under detta skede görs stora delar av beräkningarna och dimensioneringarna. 
Samordningen av de olika systemen görs även för att säkerställa att det inte uppstår kollisioner 
mellan systemen. Detta skede avslutas med upprättandet av systemhandlingarna som vanligtvis även 
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inkluderar miljöplaner och arbetsmiljöplaner för projektet. Beställaren ska kunna använda dessa 
systemhandlingar för att kunna säkerställa att produkten uppfyller de krav som beställaren ställt.  

Med systemhandlingarna som grund utvecklas sedan bygghandlingarna. Bygghandlingarna ska 
innehålla alla ritningar, beskrivningar och förteckningar som sedan används i produktionen för att 
upprätta det fysiska byggnadsverket. Nordström beskriver detaljutformningen som det mest 
omfattande projekteringsskedet, eftersom alla dimensioneringar av konstruktionssystem så väl som 
installationssystem måste färdigställas här.  Upprättandet av dessa handlingar handlar inte lika 
mycket om beräkningar som systemskedet utan mer om detaljer. Här ritar man på en detaljnivå och 
jobbar mer i skala 1:10. (Nordstrand, 2008, ss. 77-92) 

Nästa steg i byggprocessen är byggskedet eller produktionen. Här sker det fysiska utförandet av de 
byggnader och anläggningar som projekterats i de tidigare skedena. Byggledning och 
installationssamordning är viktiga aspekter som görs i detta skede. Produktionen avslutas med 
kontroller och besiktning av det färdigställda projektet.  

Det avslutande skedet för ett projekt är bygguppföljning. När produktionen är färdigställd så övergår 
byggnaden eller anläggningen till förvaltaren. Detta skede karakteriseras av uppföljningsmöten och 
erfarenhetsåterkoppling till framtida uppdrag. (Akademiska Hus , 2019) (Tyréns AB, 2019) 

4.1.7 Objekttyp 
Tyréns producerar ritningar och handlingar till sina kunder som är ämnade för flera olika typer av 
byggnadsverk. Användningsområdena för dessa byggnadsverk varierar mellan ett stort antal 
objekttyper. Vid projektering av dessa olika objekttyper kan det finnas många olika krav när det 
kommer till allt från tillgänglighet och säkerhet till kulturarv och andra specifikationer. Exempel på 
detta är hälso- och sjukvårdslokaler där operationssalar har mycket höga hygienkrav, vilket kan kräva 
specifik dimensionering av ventilationssystemet. De olika alternativ för objekttyp som gavs i enkäten 
och behandlades i det första skedet av examensarbetet är: 

 

 Avfall och sopanläggningar 
 Bostäder, studentlägenheter och 

hotell 
 Fängelser/Polishus/Häkten 
 Försvarsanläggningar 
 Handel och restauranger 
 Historiska byggnader 
 Hälso- och sjukvård 
 Höghus Över 30 våningar 
 Kontor 
 Kraftverk 
 Pappersbruk 
 Rekreation, arenas, bad 

 Reningsverk 
 Rörbryggor 
 Anläggning 
 Tunnlar 
 Utbildningslokaler., skolor, universitet 
 Vattenverk 
 Vindkraft 
 Vägbroar och vägtunnlar 
 Värmeverk 
 Övrigt Tung Industri 
 Övrigt industri 
 Verkstad och Lagerbyggnader 
 Teatrar, Bio, Kyrkor

Listan över objekttyper som användes till examensarbetet är framtagna tillsammans med Tyréns och 
projektens omfattning varierar mellan samtliga objekttyper. Syftet med att jämföra dessa olika 
objekttyper är att se lönsamhet. Listan över objekttyper i examensarbetet reviderades efter att 
datainsamlingen färdigställts, för att endast analysera objekttyper som är relevanta för 
undersökningen. I början av datainsamlingsarbetet hölls denna kategori så öppen som möjligt för att 
sedan ha möjlighet att ta bort de objekttyper som inte erhöll tillräckligt med resultatdata.  
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Under examensarbetets gång så reducerades dessa objekttyper till ett mindre antal. Detta var på 
grund av att det saknades tillgängliga data för vissa objekttyper eller att det fanns för få av en viss 
objekttyp. Lösningen på detta vara att antingen utesluta dessa från arbetet eller i samråd med Tyréns 
samla ihop objekttyper som liknade varandra från ett konstruktionsmässigt perspektiv till en och 
samma grupp. Den nya listan för objekttyper efter revideringen blev då: 

 Bostäder, studentlägenheter och hotell   
 Utbildningslokaler, skolor, universitet  
 Historiska byggnader    
 Kontor    

Hopslagningar gjordes av visa objekttyper som bildar två nya grupper. Den första gruppen av 
sammanslagna objekttyper är “Tekniska byggnader” som är en sammanslagning av: 

 Avfall     
 Rekreation, arenas och bad   
 Anläggning     
 Tunnlar    
 Övrig tung industri    
 Övrig industri    
 Verkstad och lagerbyggnader   

Dessa objekttyper har sammanslagits till “Tekniska byggnader” med anledning av: 
“Det är byggnader som har en hög teknisk nivå med ofta stora laster, stora spännvidder, som är 
närmare anläggningsarbete/bro. Liten eller ingen Arkitekt inblandning i förhållandet till byggnadens 
storlek, vilket gett oss en viss frihet/ansvar.” (Ferreira, Avdelningschef, Tyréns AB, 2019) 

Den andra hopslagningen av objekttyper heter “Speciella Offentliga Byggnader” och som är en 
sammanslagning av: 

 Fängelser/Polishus/Häkten   
 Handel och restauranger   
 Hälso- och sjukvård    
 Teatrar, Bio, Kyrkor    

Dessa objekttyper har sammanslagits till “Speciella Offentliga Byggnader” med anledning av: 
“Det är byggnader som kräver en specifik kunskap, som bara några har. Mycket samarbete med 
arkitekter, offentliga byggnader/kunder.” (Ferreira, Avdelningschef, Tyréns AB, 2019) 

4.1.8 Byggkostnader  
Byggkostnaden innebär kostnaden för uppförandet av själva byggnaden eller kostnaden för 
ombyggnation. Byggkostnaden kommer ifrån Tyréns kunder och är inte uppdelade i projekterings- 
och produktionskostnader. I detta examensarbete används byggkostnaderna som en kategorisering 
för att ge en uppfattning av uppdragets omfattning. Då byggkostnaderna inte är relevanta för 
beräkningarna av nyckeltal så kommer de svarande i enkäten (se Bilaga 1) att göra en grov 
avrundning av byggkostnaderna på tiotal miljoner. 

Sveriges Byggindustrier definierar byggkostnader som: 

“Byggkostnad innefattar byggmästeri, el- och VVS- installation, ventilation, målning m.m. Dvs. 
kostnader förknippande med uppförandet av byggnaden. I byggkostnaden ryms också 
anslutningskostnader för el, bredband, kabel-tv, fjärrvärme/naturgas, etc.” (Sveriges Byggindustrier , 
2019) 
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4.1.9 Byggarea  
Den area som kommer att användas i detta examensarbetet är bruttoarea. Bruttoarea beräknas som 
den sammanlagda ytan av alla våningsplan. För byggnader med stora volymer bör man använda sig 
av bruttoarea till exempel flerbostadshus, industrilokaler, lokaler för handelsändamål och andra 
konstruktioner med stora volymer. En observation är att öppenarea inte ingår vid beräkning av 
bruttoarea. (Boverket, 2019) 

4.2 Anbudskalkylering  
Anbudkalkylering och att ta fram ett kvalificerat antagande om hur mycket ett projekt kommer att 
kosta är centralt i anbudsförfrågan. Det finns olika metoder att på ett kvalificerat sätt uppskatta fram 
en anbudskalkyl. Men i det här examensarbetet så behandlar vi metoden om erfarenhetsåterföring i 
form av nyckeltal för konsulter. 

“För att kunna göra realistiska anbudskalkyler måste entreprenören ha god kännedom om sina 
verkliga produktionskostnader, vilket innebär att man i detalj har följt upp och redovisat vad tidigare 
utförda projekt har kostat.” (Nordstrand, 2008, s. 127) 

Konsulter och entreprenörer har olika förutsättningar innan de lägger ett anbud, men tankegången 
är den samma. Innan ett anbud framförs så bör det finnas en uppskattning om hur kostnader, 
tidsåtgång och resurser kommer att se ut. Som Uno beskriver för entreprenörer så är det viktigt med 
erfarenhetsåterkoppling från tidigare avslutade projekt, detta gäller även för konsuler innan de 
presenterar ett anbud till beställaren. 

Uppskattnings beräkningen till anbud beräknas ofta av entreprenörer genom mängdberäkning enligt 
byggprocessen av Uno Nordstrand. Men inom Tyréns som är ett konsultföretag så uppskattas 
produktionskostnaderna att ta fram ritningar på olika sätt till exempel genom att se på hur långt tid 
äldre liknande projekt har tagit, antal ritningar som ska projekteras eller hur många kvadratmeter det 
är som ska projekteras då man vet ungefär hur mycket en kvm kostar att projektera. 
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5. Genomförande  
I detta kapitel så beskrivs hur arbetsgången har sett ut under examensarbetets gång. Detta är för att 
hjälpa dig som läsare att förstå vad som har gjorts och varför det har gjorts. 

5.1 Faktainsamling 
Litteraturstudien var det första steget som gjordes i denna undersökning. Inledningsvis genomfördes 
en övergripande sökning efter liknande studier inom samma ämnesområde. Detta innebar sökning 
via DiVA, Google scholar, emerald insight och andra relevanta sökmotorer på internet. Denna sökning 
resulterade i att ingen liknande rapport inom samma område kunde hittas under den utförda 
undersökningsperioden.  

Därefter påbörjades den faktainsamling med avsikt på att etablera kunskap inom ämnesområdet. I 
denna process lästes relevant kurslitteratur från tidigare kurser samt inhämtning av ny kunskap, som 
gjordes via faktaböcker och sökningar på internet. 

5.2 Datainsamling via ekonomisystem 
Faktainsamlingen utgjordes av två delar, värden som samlades in från ekonomisystemet PX och 
faktainsamling via enkäter. Materialet som hämtades från dataprogrammet PX var projektkod och 
marginal. Detta material har sparats och sammanställts i en Excel fil. 

5.3 Enkätarbetet 
För den datainsamling som inte kunde göras via PX planerades först intervjuer. Målet var att 
intervjua de anställda som varit ansvariga för uppdragen som behandlats i rapporten, för att 
komplettera den fakta som hämtats ur PX. Under planerandet av intervjuerna klargjordes det faktum 
att frågorna som skulle ställas och den information som söktes, var bättre lämpad för enkätform. I 
och med detta fattades beslutet att inte genomföra intervjuer, utan istället använda enkät.  

Tidigt i processen framgick det att enkäten behövde ges en tydlig struktur. Den information som 
söktes kunde ses mer som “hårddata”. I stort sett alla frågor som planerades till enkäten kunde 
besvaras med en siffra eller bara ett ord. Dessutom behövde samma frågor besvaras för alla uppdrag. 
Detta ledde till att en medarbetare skulle behöva svara på en enkät för varje uppdrag som han/hon 
varit ansvarig för. Med detta i åtanke utformades enkäten mer som en datasamanställningsfil istället 
för en traditionell enkät med frågor och svarsrutor under. Strukturen för dessa enkäter var även 
utformade i ett liknande format som den fil där PX-datainsamlingen sammanställts i. 

Innan enkäterna skickades ut till de som varit uppdragsansvariga, så gjordes beräkningar och 
avstämning på hur många uppdrag som behövde ingå i undersökningen för att säkerställa arbetets 
statistiska legitimitet. Målet var att samla in data från tillräckligt många uppdrag som inte krävde för 
mycket extra arbete från Tyréns medarbetare men samtidig gav ett mervärde för Tyréns. I detta 
skede gjordes även avgränsningen att endast inkludera uppdrag som utförts i Stockholms län för att 
få en så jämn urvalsgrupp som möjligt. 

Enkäten skickades ut i två separata omgångar. Första utskicket gick endast till de 5 avdelningschefer 
på Tyréns konstruktionsavdelning. Enkäten uppdateras och kompletteras baserat på feedback från 
det första utskicket. Därefter fastställdes en andra version av enkäten som skickades ut till de 
resterande uppdragsansvariga. Insamlingen och sammanställning av data från detta andra utskick 
gjordes kontinuerligt varpå enkätsvaren kom in. När alla svar kommit in hade 18 uppdragsansvariga 
svarat på enkäten vilket ledde till cirka 140 uppdrag. 
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5.3.1 Enkätguide 
Innan enkäterna skickades ut till uppdragsansvariga försågs de med en enkätguide, se Bilaga 2. 
Avsikten med guiden var att introducera examensarbetet till de uppdragsansvariga som skulle svara 
på enkäten. För att svara på en del av frågorna i enkäten krävdes ett visst arbete från de 
medverkande, därför ansågs det viktigt att samtliga involverade parter fick informationen i god tid. 
Målet med enkätguiden var att alla uppdragsansvariga skulle få tillräckligt med information och insikt 
i arbetet för att göra deras jobb lättare samt minska svarstiden.  

Enkätguiden skickades ut både innan enkäten och som ett komplement till enkäten när den skickades 
ut till uppdragsansvariga. Det inkom värdefulla synpunkter från de uppdragsansvariga efter det första 
utskicket av enkätguiden. Vilket ledde till revidering av guiden för att förtydliga och förenkla den. 
Den enkätguide som kan ses i Bilaga 2 är den slutliga som användes som ett komplement till 
enkätens utskick. 

5.4 Hantering av värden 
För sammanställningen och behandlingen av data användes Microsoft Excel. Sammanställning av 
data från enkäterna gjordes successivt allteftersom enkäterna besvarades. Från denna fil så skapades 
stapel- och punktdiagram. Uppdragen kategoriseras efter de olika ingångsvärdena som kom från 
enkäterna och de hämtade värdena från PX. Slutsats och analyser av resultatet gjordes efter att 
resultatet sammanställts. 

5.4.1 Tabeller och diagram  
Innan enkätsvaren från det första utskicket hade inkommit förbereds Excel diagram och koder för att 
förenkla hanteringen av värdena när de inkom. Då tidsplanen ändrades på grund av att enkäterna 
kom in i varierande takt, så gjordes mycket av arbetet för att förbereda och förenkla hanteringen av 
värden som inkom.  

För att förenkla arbetsprocessen så delades tabellerna upp i olika Excelblad. Detta gjordes för att 
underlätta så att inte alla tabeller skulle hamna tillsammans med den insamlade data från enkäterna. 
Då mängden insamlade data var omfattande och listan med värden ganska lång så underlättade 
denna arbetsmetod att undvika förvirring och att förenkla sökandet efter information. 

När svarsdata kom var diagram redan färdiga, vilket betyder att när värdena lades in i Excel filen så 
uppdaterades tabellerna kontinuerligt allt eftersom. Det som dock behövde göras var att 
dubbelkontrollera så alla värden placerades i rätt fält. Vi har även valt att plocka bort extrema 
avstickande resultat utan att göra några värderingar i varför dessa uppdrag resulterar i dessa resultat. 
Dessa värden kallar vi för projektiler och skiljer sig så markant från övriga resultat att de inte är 
relevanta att ha med i diagrammen. 

Med hjälp av tabellerna och beräkning av medelvärden för de olika kategorierna så skapades ett 
anbudsverktyg. Verktyget fungerar så att användaren fyller i att antal kända 
ingångsvärden/parametrar för att senare få ut ett span på TPR, marginal, total tid och tid/m2. 
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5.4.2 Resultat och analys 
Dataanalysen gjordes efter att tabeller och diagrammen var påbörjade. Analysprocessen gjordes 
löpande i samband med att resultaten sammanställdes. Tester med simulerade data gjordes för att 
se möjliga utfall som skulle kunna förekomma. Dessa tester gjordes ej för att bilda en hypotes för de 
faktiska utfallen, de gjordes för att skapa en uppfattning för hur resultaten skulle kunna ge olika 
utfall. I början av arbetet så hölls ingångsdata så öppen som möjligt, det vill säga att det fanns många 
alternativ för parametrar som till exempel objekttyp. Detta gjordes för att senare i resultat- och 
analysprocessen kunna fokusera på de mest högfrekventa parametrarna. Denna fokusering innebar 
att undersökningen riktades mot de samband som var mest relevanta.  

När all data kommit in så intensifierades analysprocessen för att med en högre säkerhet kunna 
fastställa trender och vilka nyckeltal väger tyngst. Nyckeltalen togs fram genom att analysera de mest 
frekventa objekttyperna och projektfaserna och därifrån tolka vilka nyckeltal som ger högst påverkan 
på resultatet.  
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6. Resultat 
I detta kapitel redovisas de resultat som tagits fram efter att arbetet med sammanställningen gjorts. 
Kapitlet är uppdelat med samma struktur som frågeställningarna och besvarar dessa i separata 
delkapitel. I resultatet har vi valt att inte inkludera några exakta siffror för nyckeltalet marginal. 
Detta har gjorts med hänsyn till uppdragsgivarens begäran om sekretess. 

6.1 Vilka nyckeltal är relevanta till kommande anbud? 
De nyckeltal som har högst relevans vid kalkylering av anbud är: total antal timmar spenderade på 
uppdraget, förväntad marginal, tid per kvadratmeter och tid per ritning. Eftersom dessa fyra 
nyckeltal varierar beroende på ett antal faktorer så har ett anbudsverktyg utvecklats (se Bilaga 3). 
Anbudsverktyget fungerar så att användaren fyller i vilken projekteringsfas man befinner sig i, 
förväntad teknisk komplexitet, objekttyp och huruvida uppdraget behandlar en om- eller 
nybyggnation. Baserat på dessa faktorer räknar verktyget ut medel-, högsta- och lägsta värden för de 
fyra nyckeltalen: total tid, TPR, marginal och TPm2 (se Bilaga 3). 

I figurerna 6.1.1, 6.1.2 och 6.1.3 visas tre exempel på hur anbudsverktyget ser ut i användning. I den 
övre boxen syns de ingångsparametrar som påverkan nyckeltalen och i den undre boxen presenteras 
nyckeltalen som högsta-, lägsta- och medelvärden. I alla tre exempel visas uppdrag som behandlar 
ombyggnationer av kontor med teknisk komplexitet 2. Den parametern som ändras mellan de tre 
exemplen är projekteringsfas. I figur 6.1.1 visas resultaten av nyckeltalen för programhandling, i figur 
6.1.2 visas nyckeltalen för systemhandlingar och slutligen i figur 6.1.3 visas resultaten baserat på 
bygghandlingar. Sett till medelvärdena (markerade med den röda rektangeln) syns det att TPR inte 
varierar märkbart beroende på projekteringsfas. Nyckeltalet total tid är relativt lika för system- och 
bygghandlingar men markant lägre för programhandlingar. Slutligen syns det att TPm2 fluktuerar 
mellan projekteringsfaserna.  

Detta är endast ett exempel på hur anbudsverktyget kan användas, eftersom de fyra 
ungångsparametrarna alltid kan varieras.  

 

 
Figur 6.1.1: Anbudsverktyget för programhandling 

 

 

 
Figur 6.1.2: Anbudsverktyget för systemhandling 
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Figur 6.1.3: Anbudsverktyget för bygghandling 

 
 

6.2 Korrelationer och samband mellan nyckeltal  
Den data som sammanställts visade på en mängd trender och samband mellan de olika nyckeltalen 
och parametrarna. I detta kapitel presenteras först fyra listor som redogör hur många uppdragssvar 
som kommit in för respektive parameter och därefter de diagram som tagits fram under 
examensarbetet.  

Objekttyp Antal 
Bostäder, studentläg., hotell 28 
Historiska byggnader 16 
Kontor 27 
Utbildningslok., skolor, universitet 15 
Tekniska byggnader 29 
Speciella Offentliga Byggnader 24 

Tabell 6.2.1 Antal svar per objekttyp  

Projekteringsfas: Antal 
Utredning/rapport 30 
Programhandling 22 
Systemhandling 13 
Bygghandling 69 

Tabell 6.2.2 Antal svar per projekteringsfas  

Teknisk komplexitet Antal 
Teknisk komplexitet 1 36 
Teknisk komplexitet 2 82 
Teknisk komplexitet 3 20 

Tabell 6.2.3 Antal svar per teknisk komplexitet  

Ombyggnad eller nybyggnad Antal 
Nybyggnad 47 
Ombyggnad 88 

Tabell 6.2.4 Antal svar per om- eller nybyggnad  
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6.2.1 Tid per ritning, TPR 
I detta kapitel beskrivs hur nyckeltalet TPR påverkas av de olika parametrarna som använts i denna 
undersökning.  

I Diagram 6.2.1.1 visas hur nyckeltalet TPR påverkas av förändringar i teknisk komplexitet. Detta 
resultat är dock endast för nybyggnationer. I diagrammet representerar de gråa värdena de högsta 
uppmätta värdena för TPR, de orangea värdena är medelvärden och de gula står för de lägsta 
uppmätta värdena för TPR. Resultatet visar att den tid som spenderas på att göra en ritning ökar i 
takt med att den tekniska komplexiteten ökar. Differensen mellan det högsta och lägsta värden ökar 
också i takt med att den tekniska komplexiteten ökar.  

 
Diagram 6.2.1.1 TPR per teknisk komplexitet för nybyggnationer 

I Diagram 6.2.1.2 visas hur nyckeltalet TPR påverkas av förändringar i teknisk komplexitet. Detta 
resultat är dock endast för ombyggnationer. I diagrammet representerar de gråa värdena de högsta 
uppmätta värdena för TPR, de orangea värdena är medelvärden och de gula står för de lägsta 
uppmätta värdena för TPR Resultatet visar att den tid som spenderas på att göra en ritning ökar i takt 
med att den tekniska komplexiteten ökar. Spridningen är relativt hög redan vid teknisk komplexitet 1,  
som störst vid teknisk komplexitet 2 och koncentreras mer vid teknisk komplexitet 3.  

 
Diagram 6.2.1.2 TPR per teknisk komplexitet för ombyggnationer 
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I Diagram 6.2.1.3 visas hur medelvärdet för nyckeltalet TPR påverkas av förnedringar i teknisk 
komplexitet. För alla tre nivåer av teknisk komplexitet har nybyggnationer (de blåa staplarna) och 
ombyggnationer (de orangea staplarna) delats upp. För både nybyggnationer och ombyggnationer 
ökar medelvärdet för TPR i takt med att teknisk komplexitet ökar. Ingen större skillnad mellan ny- 
och ombyggnation kan ses i diagrammet.  

 
Diagram 6.2.1.3 TPR per teknisk komplexitet 

Den tid som det tar att upprätta en ritning (TPR) skiljer sig inte märkbart mellan de olika 
projekteringsfaserna, se Diagram 6.2.1.4. Separeras nybyggnation (blåa stapeln) och ombyggnation 
(orangea stapeln) blir trenden att nybyggnation har högre TPR än ombyggnation för 
programhandlingar och systemhandlingar. Dock visas motsatsen vara sant för bygghandlingar. Värt 
att notera är att nyckeltalet TPR är något missvisande för fasen programhandling/förstudie då det 
oftast görs mycket få eller inga ritningar alls i denna fas.  

 
Diagram 6.2.1.4 TPR per Projekteringsfas 

 
(Diagram 6.2.1.5 TPR per Ombyggnation eller Nybyggnation togs bort) 
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Det tar olika lång tid att upprätta en ritning beroende på vilken objekttyp som ska projekteras. Det 
vill säga att nyckeltalet TPR variera något mellan de olika objekttyperna, se Diagram 6.2.1.5. Snittet 
för alla objekttyper ligger på cirka 32 timmar per ritning, vilket innebär att tre objekttyper kan ses 
märkbart skilja från snittet. Framförallt syns det att kontor har en något högre TPR medan 
utbildningslokaler, skolor, universitet och speciella offentliga byggnader visar sig kräva mindre tid per 
ritning. 

 

Diagram 6.2.1.5 TPR per Objekttyp  
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6.2.2 Total tid 
I detta kapitel beskrivs hur nyckeltalet total tid påverkas av de olika parametrarna som använts i 
denna undersökning.  

Hur medelvärdet total tid påverkas av den teknisk komplexiteten kan ses i Diagram 6.2.2.1. För alla 
tre nivåer av teknisk komplexitet har nybyggnationer (de blåa staplarna) och ombyggnationer (de 
orangea staplarna) delats upp. För både nybyggnationer och ombyggnationer ökar den totala tid som 
läggs ner på ett uppdrag i takt med att uppdragets tekniska komplexitet ökar. Ingen markant skillnad 
mellan ny- och ombyggnation kan ses för teknisk komplexitet 1 och 2. För de uppdrag som bedömdes 
ha en teknisk komplexitet 3 syns det i diagrammet att ombyggnationer tar nästan dubbelt så lång tid 
att projektera som nybyggnationer. 

 
Diagram 6.2.2.1 Total tid per teknisk komplexitet 

I Diagram 6.2.2.2 visas hur nyckeltalet total tid påverkas av förändringar i teknisk komplexitet. I 
diagrammet representerar de orangea värdena de högsta uppmätta värdena för total tid, de blåa 
värdena är medelvärden och de gråa står för de lägsta uppmätta värdena för total tid. Resultatet 
visar att den tid som spenderas på hela uppdraget ökar i takt med att den tekniska komplexiteten 
ökar. Total tid för uppdrag med teknisk komplexitet 1 varierar mellan ett relativt litet spann om man 
jämför med teknisk komplexitet 2 och teknisk komplexitet 3 där skillnaden mellan högsta värdet och 
lägsta värdet är mycket större.  

 
Diagram 6.2.2.2 Total tid per teknisk komplexitet högsta och lägsta 
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Vilken påverkan projekteringsfasen har på den totala tiden kan utläsas ur diagram 6.2.2.3. Alla 
projekteringsfaser har även delats upp beroende på om projekteringen behandlar en nybyggnation 
(blåa staplar) eller en ombyggnation (orangea staplar). Resultatet visar att systemhandlingar och 
bygghandlingar är de faser som i snitt tar längst tid. Dessutom syns det att skillnaden mellan ny- och 
ombyggnationer är som mest märkbar i systemhandlingar och utredning/rapport. 

 
Diagram 6.2.2.3 Total tid per projekteringsfas 

I diagram 6.2.2.4 har alla diagram separerats beroende på vilken objekttyp som behandlats för att se 
vilken påverkan ett uppdrags objekttyp har på den totala tiden. Diagrammet visar på att kontor och 
speciella offentliga byggnader är de objekttyper som har högst total tid.  

 
Diagram 6.2.2.4 Total tid per objekttyp 
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6.2.3 Tid per m2, TPm2 
I detta kapitel beskrivs hur nyckeltalet TPm2 påverkas av de olika parametrarna som använts i denna 
undersökning.  

I Diagram 6.2.3.1 visas hur tiden att projektera en kvadratmeter i enheten timmar påverkas av de 
olika projekteringsfaserna. För respektive projektfaserna har det gjorts en uppdelning mellan ny- (blå 
stapel) och ombyggnation (orangea stapel) för att få en tydligare bild av skillnaderna. Den 
projekteringsfas som tar längst tid att projektera är då systemhandlingar för ombyggnation. 

 
Diagram 6.2.3.1 Tid per m2 per projekteringsfas 

I Diagram 6.2.3.2 visas hur tiden att projektera en kvadratmeter i enheten timmar påverkas av om 
det är en ny- eller ombyggnation. Det lägsta värdet (grå stapel) landar på ungefär liknande värde för 
både ny- eller ombyggnation. För det högsta värdet (orangea stapel) så är värdet nästan dubbelt så 
högt jämfört med nybyggnation. Medelvärdet (blå stapel) så tar det nästan tre gånger att projektera 
en kvadratmeter för ombyggnation än vad det gör för nybyggnation. 

 
Diagram 6.2.3.2 Tid per m2 per ny-/ombyggnad 
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I diagram 6.2.3.3 visas hur nyckeltalet TPm2 påverkas av förändringar i den teknisk komplexiteten. 
För alla tre nivåer av teknisk komplexitet har nybyggnationer (de blåa staplarna) och ombyggnationer 
(de orangea staplarna) delats upp. Sett till ombyggnationer kan inget linjärt samband kan ses mellan 
TPm2 och teknisk komplexitet. För nybyggnationer ses att TPm2 minskar när den tekniska 
komplexiteten ökar. Differensen mellan ny- och ombyggnationer är som mest tydlig då den tekniska 
komplexiteten bedömdes till 3. 

 
Diagram 6.2.3.3 Tid per m2 per teknisk komplexitet 

Tabell 6.2.3.3 visar hur många resultat för nyckeltalet TPm2 som kommit in för respektive teknisk 
komplexitet och ny- eller ombyggnation.  

 
Teknisk komplexitet1  Teknisk komplexitet2  Teknisk komplexitet3  

NY 6 11 7 

OM 5 13 6 

Tabell 6.2.3.3 Antal svar för respektive teknisk komplexitet och ny- eller ombyggnation 
  



24 
 

I Diagram 6.2.3.4 visar på hur nyckeltalet TPm2 varierar baserat på olika objekttyper. Resultatet visar 
att den tid som krävs för att projektera en kvadratmeter är som lägst för speciella offentliga 
byggnader. Även kontorsbyggnader har en relativt låg tid per kvadratmeter jämfört med resterande 
objekttyper.  

 
Diagram 6.2.3.4 Tid per m2 per objekttyp 
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6.2.4 Marginal 
I detta kapitel beskrivs hur nyckeltalet marginal påverkas av de olika parametrarna som använts i 
denna undersökning. På grund av sekretess visas inga siffror för marginalen i dessa resultatdiagram. 
Avsikten är att analysera inbördes förhållanden för marginalen, istället för de exakta värdena. 

I Diagram 6.2.4.1 visas hur marginalen påverkas av de olika projekteringsfaserna.  
Programhandling/förstudie och systemhandling har något lägre marginal än bygghandling och 
utredning/rapport sett till medelvärdet. Differensen mellan högsta (orangea stapeln) och lägsta (grå 
stapeln) värdena har liknande trend för samtliga projekteringsfaser. Den största differensen har 
bygghandlingar och lägsta differensen har utredningar/rapport. 

 
Diagram 6.2.4.1 Marginal per projekteringsfas 

I Diagram 6.2.4.2 visas hur marginalen påverkas av den tekniska komplexiteten. Marginalen följer 
trenden att minska i takt med att den tekniska komplexiteten ökar. Denna trend gäller för medel (blå 
stapel), högsta (orangea stapel) och lägsta (grå stapel) värdena. Noterbart är att medelvärdet inte 
varierar så mycket mellan teknisk komplexitet nivå 1 och 2. Medelvärdet förändras tydligare mellan 
nivå 2 och 3. Skillnaden mellan högsta och lägsta värdena varierar i högre grad när den tekniska 
komplexiteten ökar för nivå 1 och 2.  

 
Diagram 6.2.4.2 Marginal per teknisk komplexitet 
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I Diagram 6.2.4.3 visas hur marginalen påverkas av de objektstyperna som valdes att inkluderas i 
examensarbetet. Marginalens medel håller en jämn nivå för alla objekttyper utom för bostäder, 
studentlägenheter och hotell där marginalen blir något lägre. 

 

Diagram 6.2.4.3 Marginal per objekttyp 

I Diagram 6.2.4.4 visas hur marginalen påverkas av om det är en ny- eller ombyggnad. För 
ombyggnation ligger medelvärdet (blå stapel) för marginalen på en högre nivå än vad den gör för 
nybyggnation. Det lägsta värdet (grå stapel) skiljer väldigt lite mellan ny- och ombyggnation. För 
högsta värdet (orangea stapel) så har ombyggnation ett högre värde, men differensen mellan ny- och 
ombyggnads högsta värde är liten. Spannet mellan högsta och lägsta värdet blir då relativt lika för ny-
och ombyggnationer. 

 
Diagram 6.2.4.4 Marginal för ny- och ombyggnation 
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I Diagram 6.2.4.5 visas hur marginalen påverkas av den totala tiden för ett uppdrag. 
Punktdiagrammet visar att spridningen av marginalen ligger inom ett relativt konstant spann och 
att marginalen inte är beroende av den totala tiden för ett uppdrag. Den största andel av alla 
uppdrag som inkom hade en lägre tidsomsättning än 1000 h. Andelen negativa marginalvärden 
uppkommer till ett fåtal värden. Linjen som visas i diagrammet är trendlinjen för marginalen 
beroende på hur mycket tid ett uppdrag tar.  

 

Diagram 6.2.4.5 Marginal per total tid 
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6.2.5 Övriga samband 
I detta kapitel beskrivs övriga samband mellan olika parametrar. 

I Diagram 6.2.5 visas hur många ritningar som görs i respektive objekttyp. Detta är endast 
medelvärdet för respektive objekttyp. De två objekttyperna som producerar flest ritningar per 
uppdrag är kontor och speciella offentliga byggnader. Den objekttyp som producerar lägst antal 
ritningar är tekniska byggnader. Detta diagram är intressant för resursfördelningen hos företaget och 
vilka objekttyper som generellt kräver en produktion av många respektive färre ritningar. 

 
Diagram 6.2.5 Antal ritningar per objekttyp 

 

6.3 Vilken typ av uppdrag ger störst marginal? 
När all data sammanställt visar det sig att den typen uppdrag som ger störst vinst är: 

Projekteringsfas Teknisk 
komplexitet 

Objekttyp Om- och nybyggnad 

Bygghandling 1 Historiska byggnader eller 
kontor 

Ombyggnation  

Tabell 6.3 Uppdragstyp som ger störst vinst 
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7. Analys 
I detta kapitel analyseras de resultat som kapitel 6 behandlar och det ges förklaringar till varför 
resultaten ser ut som det gör. Viktigt att komma ihåg att analysen endast är för den data som 
inkommit till studien. 

7.1 Relevanta nyckeltal 
I denna del kommer analysen för de nyckeltal som sågs vara mest relevanta till kommande anbud att 
behandlas. Detta examensarbete har det resulterat i fyra olika nyckeltal som ses som kritiska när det 
kommer till uppskattningen av ekonomin för ett uppdrag. Med hjälp av Excel skapades ett verktyg 
som tar fram medelvärden och span för olika nyckeltal med hjälp av varierande infallsdata. För 
användningen av anbudsverktyget är det en förutsättning att man har tillgång till denna infallsdata 
redan i anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlagen måste då vara tillräckligt utförliga för att man ska 
kunna uppskatta ett värde för teknisk komplexitet samt för bruttoarea, vilket inte alltid är fallet.   

7.1.1 TPR 
Ett av de viktigaste nyckeltalen som togs fram i detta examensarbete är TPR. Eftersom ritningar är 
den produkt som produceras och att se hur lång tid det tar att producera denna produkt blir centralt 
för Tyréns. Vid anbudskalkyleringen är det viktigt att det finns en kvalificerad gissning för hur lång tid 
det tar att producera en ritning med specifika förutsättningar.  

Tiden kan på ett enkelt sätt räknas om i löner, med en tydlig precision så finns det möjlighet att 
anpassa vilka som jobbar i ett specifikt uppdrag för att uppnå de marginalmål som finns för 
uppdraget. De som kan jobba inom ett uppdrag kan antingen vara seniora konstruktörer med högre 
arvode eller juniora konstruktörer med lägre arvode.  

TPR varierar mellan de olika projektfaserna då olika faser kräver olika mycket arbete och mängden 
ritningar varierar. Självklart så påverkas även uppdragets TPR bland annat av vilken objekttyp det är 
och vilken teknisk komplexitet som uppdraget kategoriseras som. 

7.1.2 Marginal 
För de flesta företag är marginalen ett viktigt nyckeltal, speciellt när det gäller anbudskalkylering. Att 
tidigt kunna se en indikation för ett uppdrags marginal skulle vara en stor hjälp eftersom det kan 
ligga till grund för beslutsfattande angående om man ska ta åt sig uppdraget eller inte. Inom detta 
examensarbete har marginalen varit ett viktigt nyckeltal för att kunna se vilka faser och objekttyper 
som har haft högst marginal. 

7.1.3 Total Tid 
Den totala tiden för ett uppdrag är ett intressant nyckeltal då det kan direkt kopplas till kostnader för 
konsultarvoden och vilken marginal som uppdraget har att åstadkomma. Det är även en viktig 
parameter till nyckeltalet TPR som beskrivs ovan. Att se vilka objekttyper och projektfaser som är 
mest tidskrävande och kunna fokusera på att effektivisera tidsåtgången. 

7.1.4 TPm2 
För att göra anbudskalkylens resultat säkrare är det klokt att räkna fram samma parameter från olika 
utgångspunkter. Av denna anledning är TPm2 och TPR bra komplimenterande vägar att räkna ut total 
tid för ett uppdrag. TPm2 är dock inte lika säkert som nyckeltal då det krävs att uppdraget har en 
relevant bruttoarea. Bruttoarea är inte alltid en relevant parameter i alla sorters uppdrag. En del 
ombyggnadsuppdrag som till exempel fasadrenoveringar arbetar inte utifrån en bestämd bruttoarea.   
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7.2 Identifierade samband 
Analysen av de korrelationer som kunde påvisas behandlas i denna del. Vilka mönster som kan ses i 
resultatet och vilka anledningar som kan förklara varför just de resultaten fanns där. 

7.2.1 TPR analys 
I studiens resultat sågs ett samband mellan TPR och teknisk komplexitet. När den tekniska 
komplexiteten ökar så ökar även TPR. Detta beror på att den totala tiden som ett uppdrag har är 
högre vid teknisk komplexitet 3 respektive lägre vid teknisk komplexitet 1, vilket beskrivs mer i 
kapitel 7.2.2. Denna trend visar sig hålla till både för ombyggnationer och nybyggnationer (se 
Diagram 6.2.1.3). En intressant faktor att se till är hur stor spridning TPR:n har för de respektive 
teknisk komplexitet, det vill säga hur stor skillnaden är mellan det högsta och lägsta värdet. Ser vi 
endast till nybyggnad så varierar inte högsta och minsta värdet så mycket för teknisk komplexitet 1 
och teknisk komplexitet 2, när det kommer till teknisk komplexitet 3 så stiger det högsta värdet 
markant från både minsta och medelvärdet. Detta högsta värde kan vara ett enstaka uppdrag som 
helt enkelt dragit iväg, då vi ser att medelvärdet fortfarande är relativt i linje med resterande värden i 
Diagram 6.2.1.1. En trolig förklaring är att detta värde kommer från ett uppdrag där det har det 
tillkommit väsentliga ÄTA/tilläggsarbeten. För ombyggnationer syns en mer oregelbunden spridning 
(se Diagram 6.2.1.2). Det finns en stor skillnad mellan högsta och minsta värdet för teknisk 
komplexitet 2. Medelvärdet och lägsta värdet följer fortfarande trenden att högre teknisk 
komplexitet ger ökad TPR, dock inte lika kraftig ökning som för nybyggnationer. När det gäller högsta 
värdet för teknisk komplexitet 2 så är det möjligt att det är ett enstaka uppdrag där det tillkommit 
väsentliga ÄTA/tilläggsarbeten eller att bedömningen av teknisk komplexitet varit svår att precisera.  

De faser som jämfördes utifrån TPR var programhandling/förstudie, systemhandling och 
bygghandling. Utredning/Rapport och bygguppföljning ansågs inte vara relevanta för jämförelse 
baserat på TPR. Detta eftersom majoriteten av uppdragen i dessa faser inte innebar upprättandet av 
några ritningar, endast textdokument. Samma resonemang kan användas för 
programhandling/förstudie. Uppdragen som kategoriserades som programhandling/förstudie 
innehöll betydligt färre ritningar än systemhandlingar och bygghandlingar vilket leder till att värdet 
för tid per ritning blev klart högre för denna fas (se Diagram 6.2.1.4).  

Jämförs alla systemhandlingar med alla bygghandlingar syns ingen markant skillnad för hur många 
timmar man spenderar på en enskild ritning (se Diagram 6.2.1.4). Men när ombyggnationer och 
nybyggnationer separeras syns en tydligare skillnad. För nybyggnationer är TPR:en högre i 
systemhandlingsfasen jämfört med bygghandlingsfasen, medan för ombyggnationer är trenden 
motsatt. Det vill säga att bygghandlingsfasen har högre TPR än systemhandlingsfasen, sett till 
ombyggnationer. Exakt samma trend kan även ses för total tid per projekteringsfas. Detta beror 
troligtvis på skillnaden i detaljfokus mellan de olika faserna. Att bygghandlingar tar längre tid vid 
ombyggnation kan bero på att det måste göras speciallösningar och anpassningar till den existerande 
byggnaden. 

I Diagram 6.2.1.5 visar hur tiden per ritning påverkas av vilken objektstyp som projekteras. 
Nyckeltalet TPR varierar något mellan de olika objektstyperna. Den objekttyp som tar längst tid att 
producera en ritning för kan ses vara kontorsbyggnader. En anledning till detta kan att kunden 
värdesätter innovativa och kreativa lösningar för att skapa ett mer attraktivt arbetsklimat. 
Medelvärdet för att producera en ritning ligger på cirka 32 h. För bostäder, historiska och tekniska 
byggnader som har en TPR något över snittet så är det tydligt att dessa objektstyper ändå är i linje 
med medelvärdet. De objektstyper som ligger under medelvärdet är bland annat speciella offentliga 
byggnader, vilket kan bero på att det produceras fler ritningar för denna objekttyp än de övriga 
objekttyperna och därför så sjunker TPR:n. För utbildningslokaler så är många av de resultat som 
inkommit varit ombyggnationer och med en stor variation i både tid och antal ritningar. 
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7.2.2 Total tid analys 
Som kan ses i Diagram 6.2.2.1 ökar den totala tiden som läggs ner på ett uppdrag kontinuerligt desto 
högre teknisk komplexitet är. Detta beror oftast på att det krävs mer extern hjälp ju högre teknisk 
komplexitet som uppdraget har. En annan analys är att ombyggnader har en högre total tid än vad 
nybyggnad har vid teknisk komplexitet 3. Detta kan bero på att de tekniska svårigheterna med redan 
en befintlig byggnad kan vara mer omfattande än vad det är för nybyggnad, med andra ord så måste 
fler aspekter tas till hänsyn som till exempel att utföra nya lastberäkningar för en redan befintlig 
huskropp som nu ska brukas med en högre lastkapacitet. När det kommer till teknisk komplexitet 1 
och teknisk komplexitet 2 så har nybyggnad en marginellt högre total tid, detta kan bero på att i 
dessa teknisk komplexitet så består ombyggnad av mindre åtgärder av den befintliga huskroppen 
som inte kräver samma tidsåtgång som vid teknisk komplexitet 3. En anledning till att teknisk 
komplexitet 1 har så låg total tid kan bero på att projektören har gjort liknande uppdrag tidigare och 
att det finns mer erfarenhet att utföra dessa uppdrag. Rutinen är då känd och projektören behöver 
inte söka information på annat håll än hos sig själv. 

För objekttyper med hänsyn till total tid (se Diagram 6.2.2.4) så finns det en objekttyp som tar något 
längre tid än de övriga. Kontor är den objekttyp som i snitt tar längst tid att projektera, en förklaring 
till detta kan vara utvecklingen för hur just kontor brukas och att det eftersöks innovativa lösningar i 
utformningen. Även att kunderna har mer att säga till om när det kommer till utformningen av 
kontoren. En annan förklaring är uppdragens omfattning. De projekteringsuppdrag som Tyréns utför 
på kontor tenderar att vara större projekt, både i form av area och tidsåtgång. Den andra som sticker 
ut något är speciella offentliga byggnader där det kan finnas högre krav på sociala utrymmen och 
tillgänglighetsfaktorer. Det krävs även mer samråd med arkitekter och att det krävs speciella 
kunskaper för dessa projekt. Om vi ser till den objekttyp som tar i snitt den kortaste tiden att 
projektera som är tekniska byggnader, så har de inte samma krav på de sociala ytorna. 
Konstruktioner har högre krav på högre laster, men konstruktören har en större frihet i utformningen 
och på så sätt lättare att lösa lastfördelningen. 

I Diagram 6.2.2.3 som beskriver relationen mellan den totala tiden per projekteringsfas går det att se 
att i samtliga faser så tar nybyggnation i snitt längre tid att utföra, förutom när det kommer till 
systemhandlingar då ombyggnation tar i snitt längre tid. Analysen av detta är att det redan finns ett 
existerande system som måste tas hänsyn till under projekteringen och genom detta så krävs det en 
högre tidsåtgång i jämfört med vid nybyggnation då systemet börjar från noll.  

7.2.3 Marginal analys 
För marginalen när det kommer till projekteringsfaser (se Diagram 6.2.4.1) finns det ingen större 
skillnad mellan projektfaserna. Det som kan ses är att bygghandlingar och utredningar/rapporter har 
en marginellt högre medelmarginal.  

När det kommer till marginalen för teknisk komplexitet så kan vi se att medelmarginalen minskar när 
teknisk komplexitet ökar (se Diagram 6.2.4.2). Detta kan bero på att det är svårare att förutse en 
marginal för mer komplicerade projekt genom att det kan finnas tekniska lösningar som man aldrig 
jobbat med tidigare och mängden medarbetare på ett mer komplicerat uppdrag kan variera från 
uppdrag till uppdrag. Vid teknisk komplexitet 1 och teknisk komplexitet 2 är det lättare att hålla 
marginalen högre, då det troligtvis är uppdrag som man har gjort på liknande sätt tidigare och vet 
vart marginalen låg då. Att differensen mellan högsta och minsta värden för de olika teknisk 
komplexitet är så stor kan bero på att enstaka uppdrag går ovanligt bra eller att det oförutsedda 
scenarion uppkommer som gör så att uppdraget går med förlust. Det skulle behövas mer djupgående 
data för varje uppdrag för att kunna se varför det gick med vinst eller förlust. 
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Marginalen per objekttyp (se Diagram 6.2.4.3) varierar inte så mycket mellan de olika objekttyperna. 
Vilket tyder på att det inte spelar så stor roll vilken objekttyp som uppdraget har. Det är enstaka 
uppdrag som sticker ut på högsta och minsta värdena, men det kan finnas andra faktorer än vilken 
objekttyp det är som har påverkat detta värde. Medelmarginalen ligger på en relativt jämn nivå för 
alla objekttyper.  

Marginalen skiljer sig inte så mycket beroende på om uppdraget var en om- eller nybyggnation (se 
Diagram 6.2.4.4). Det vi kan se är att ombyggnad har en lite högre marginal än nybyggnad, men 
skillnaden är inte så pass stor att det går att dra någon slutsats från detta resultat. Det är högsta och 
minsta värdena som skiljer sig, men detta är endast enstaka värden och det behövs en mer 
djupgående analys av de specifika uppdragen för att kunna besvara varför de ser ut som de gör. 

En analys för varför marginalen hamnar på ungefär samma värde oavsett objekttyp, projekteringsfas, 
total tid eller om- och nybyggnad är att Tyréns har en öppen dialog med kunderna för att se till att 
hamna på en jämn marginal (Diagram 6.2.4.5). Denna dialog kan ha att göra med om det tillkommer 
extra arbeten som inte var inräknat från förfrågningsunderlaget. Även erfarenhet och uppsatta mål 
om vilken marginal uppdrag bör hamna på skapar en motivation att hamna på den önskvärda 
marginalen. 

7.2.4 TPm2 analys  
När TPm2 jämfördes mellan de olika projekteringsfaserna sågs ombyggnationer i systemhandlingar 
vara klart högre än de resterande faserna, oavsett om man ser till ny- eller ombyggnad för de 
resterande faserna (se Diagram 6.2.3.1).  

Diagram 6.2.3.2 visar tydligt att nybyggnationer kräver mindre tid per kvadratmeter jämfört med 
ombyggnationer. Att ombyggnationer tar mer tid per areaenhet än nybyggnationer är förståeligt då 
ombyggnationsprojekt måste ta hänsyn till den existerande byggnaden. Men att skillnaden är så 
extrem i systemhandlingsskedet kan bero på komplikationer som kan uppstå i och med demontering 
av det tidigare system som ska ersättas eller upprustas. Det är inte ovanligt att en temporär stomme 
eller stöd måste projekteras vid stora ombyggnationer.  

Ett uppdrags specifika tekniska komplexitet hade ingen tydlig påverkan på TPm2. Resultatet i 
Diagram 6.2.3.3 visar att TPm2 är som högst vid teknisk komplexitet 1 och som lägst vid teknisk 
komplexitet 2. Detta följer inte de tidigare etablerade trenderna där tidsbehovet alltid ökat med den 
ökade tekniska komplexiteten. Med största sannolikhet är detta på grund av den lilla datamängden 
som används till varje medelvärde i denna jämförelse (se Tabell 6.2.3.3) 

Vid jämförelsen av TPm2 mellan olika objekttyper hittades två objekttyper som skilde något från de 
resterande, kontor och speciella offentliga byggnader (se Diagram 6.2.3.4). Detta kan förklaras med 
att kontor och speciella officiella byggnader ofta är större byggnader som är designade för att stora 
folkmängder ska kunna nyttja byggnaden. Därför är de utformade med stora öppna areor som i 
många lägen går snabbt att projektera, vilket ger dessa objekttyper lägre TPm2. Detta resonemang 
borde då även gälla för utbildningslokaler, skolor, universitet. Anledningen till att utbildningslokaler, 
skolor, universitet inte har lika låg TPm2 verkar vara för att nästan alla uppdrag inom denna 
objekttyp var mindre ombyggnadsuppdrag. Dessa ombyggnadsuppdrag har nästan alltid små areor. 

7.3 Vilken typ av uppdrag ger störst marginal? 
De uppdrag som vi kan se ger den största marginal kan ses i Tabell 6.4. För projektfaser så är det 
bygghandlingar som ger den högsta marginalen, men differensen mellan utredning/rapporter och 
bygghandlingar är marginell. Det är så små skillnader mellan alla faser och marginalen fluktuerar inte 
så mycket för att Tyréns har ett fungerande system att uppnå de önskade marginalerna för samtliga 
projektfaser.  
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För teknisk komplexitet så var det teknisk komplexitet 1 som har den största marginalen, dock 
marginellt högre än teknisk komplexitet 2. teknisk komplexitet 3 har tydligare mindre marginal. 
Anledningen att teknisk komplexitet 1 har störst marginal kan vara för att det är lättare uppdrag som 
projektörerna troligtvis gjort väldigt många liknande uppdrag innan och arbetsgången är välkänd, 
detta leder till effektivare arbete och kortare projekteringstider. Genom detta så kan marginalen 
förbättras.  

När det kommer till objekttyp så är det både kontor och historiska byggnader som är de med högst 
marginal. Differensen till de övriga objekttyperna är väldigt liten så det är svårt att dra någon direkt 
analys från detta. Men en förklaring varför just dessa två objekttyper har en något högre marginal 
kan vara att för kontor så är Tyréns kända för att bygga kontor och då kan de ta ett högre timpris för 
dessa uppdrag. För historiska byggnader så kan det tillkomma många avancerade tekniska lösningar 
som gör att Tyréns kan ta ett högre timpris för dessa, även att tilläggsarbeten kan tillkomma som kan 
höja marginalen. 

Ombyggnation har en tydligt högre marginal än nybyggnation. Detta kan bero på att ombyggnationer 
kräver en högre teknisk kunskap och eftersom Tyréns har den kompetensen så har de möjlighet att 
ta ett högre timpris när det kommer till ombyggnation. För nybyggnationer så är det mer 
standardiserat och det finns fler i branschen som har liknande kompetens för nybyggnation och då 
anpassar man priserna efter marknaden. 
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8. Slutsatser 
I detta kapitel så behandlas de slutsatser som gjorts i arbetet. Arbetet återkopplar till 1.2 och 1.3. Här 
kommer även förslag till vidare arbete från detta examensarbete. De som inte hanns med eller bara 
skulle vara intressant att kolla närmare på. 

8.1 Återkoppling till frågeställning 
De nyckeltal som har störst relevans för kommande anbud är TPR, total tid, marginal och TPm2. Att 
just dessa nyckeltal valdes var för att de kunde ses ha störst påverkan på anbudsfasen då det finns 
klara variationer i hur dessa nyckeltal förhåller sig till objekttyp, teknisk komplexitet, projekteringsfas 
och huruvida uppdraget är en ny- eller ombyggnation.  

Det finns en mängd olika variationer på hur nyckeltalen och parametrarna påverkar varandra. Vissa 
samband som tyder på samma trend som andra och på så sätt stärker varandra. Dock finns det andra 
trender som motbevisar varandra. Ett av de tydligaste sambanden som kunde ses är att stigande 
teknisk komplexitet leder till stigande total tid, vilket stärks av samma trend som hittades för TPR/ 
teknisk komplexitet. Det var kanske ingen större nyhet för studien, men det är en genomgående 
trend genom samtliga jämförelser som gjorts. 

Att ta fram vilka typer av uppdrag som ger högst marginal gick att göra med hjälp av marginal 
diagrammen. Se Tabell 6.4 för att se vilka typer som gav högst marginal. Det fanns dock inga tydliga 
mönster för över vilken projekteringsfas, teknisk komplexitet och objekttyp. Dessa hade en 
marginellt högre marginal än de närliggande värdena. Den typ som det gick att se en tydlig skillnad 
på var om- och nybyggnad där ombyggnad hade en högre marginal. 

8.2 Återkoppling till målen 
De två första målen som fastställdes i kapitel 1.3 ansågs vara väl uppfyllda, dock bedömdes det tredje 
målet endast vara måttligt uppfyllt. De första två delmålen bedöms vara väl uppfyllda då de tydligt 
reflekteras i det resultat och analys som rapporten innehåller. Det tredje delmålet som sattes upp var 
att man skulle skapa ett anbudsverktyg som enkelt kan ta fram relevanta och nyttiga nyckeltal för 
anbudskalkylering. Detta uppfylldes till viss mån, i och med att verktyget är enkelt att använda och 
ger tydliga medel- respektive högsta- och lägsta-värden för de fyra centrala nyckeltalen (TPR, total 
tid, marginal och TPm2). För att verktyget ska kunna användas till sin fulla effekt ställs dock höga krav 
på anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlaget behöver då innehålla tillräckligt med tydlig information 
för att man ska kunna utvinna parametrar för projekteringsfas, teknisk komplexitet, objekttyp, och 
huruvida det är en om- eller nybyggnation. 

8.3 Rekommendationer till kommande examensarbeten  
Den här studien var noterbart avgränsad med hänsyn till objekttyper. Ett stort antal objekttyper som 
ingick i första listan uteslöts ur undersökningen. För en del av dessa objekttyper är det svårt att 
etablera en pålitlig databas eftersom de är så sällan förekommande. Men för många andra 
objekttyper är det klart möjligt att etablera en liknande databas som gjorts i denna studie. Detta 
skulle kunna göras som komplement till denna studie där man bygger på den redan befintliga 
databasen. 

Ett intressant tillägg till denna studie skulle vara att jämföra uppdragsresultaten utifrån uppdragets 
bemanningsutformning. Med detta menas hur många som jobbat på uppdraget och hur många 
seniora eller juniora medarbetarna det var. För att sedan analysera om det skulle ha någon påverkan 
på hur tidseffektivt uppdraget genomförs eller hur marginalen påverkas.   
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9. Rekommendationer 
Att Tyréns använder denna databas som en levande databas. Vilket innebär att kontinuerligt 
uppdatera databasen när nya och relevanta uppdrag färdigställs. Och rensa ut äldre uppdrag som 
inte längre befinner sig i den bestämda tidsgränsen. Detta bör göras eftersom den tekniska 
utvecklingen och arbetssättet inom projekteringsprocessen ständigt utvecklas och förändras.  

Databasen ska inte ersätta det sunda förnuftet när det kommer till framtagandet av anbudet. Denna 
databas bör endast användas som ett hjälpmedel att det kvalificerade antagandet som den som tar 
fram anbudet är i någorlunda med fas på vad tidigare uppdrag med liknande ingångsvärden har 
landat på i antal timmar och marginal. 
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